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Reflexao~

‘‘(Após Jesus ressuscitar o filho da viúva de
Naum) Todos ficaram cheios de temor e
louvavam a Deus. “Um grande profeta se
levantou entre nós”, diziam eles. “Deus
interveio em favor do seu povo.”"

Refletindo: Jesus veio fazer a obra de Deus.
Jesus veio como o Filho de Deus. Jesus veio
para revelar Deus. Jesus veio e o povo louvou a
Deus. Jesus veio para que as pessoas pudessem
ver a Deus. Você conhece Jesus? Se o conhece,
você o conhece tanto quanto deveria? Deixe
Jesus agir, Ele deseja ardentemente ressuscitar
a tua vida !!!

Oração: Ó Gracioso Pai e Eterno Deus,
obrigado por se revelar, e por ter revelado o Seu
amor, Sua graça e Sua salvação em Jesus.
Obrigado por visitar nosso mundo e nos aceitar
como Seus filhos. Ao Senhor, ó Deus, perten-
cem toda a glória e louvor no nome de Jesus
Cristo. Amém.
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Produtores de alimentos orgânicos
entregam encomendas em casa

A pandemia do no-
vo Coronavírus (Co-
vid-19) fez com que os
agricultores de alimen-
tos orgânicos do Esta-
do se organizassem
para manter a distribu-
ição de alimentos sau-
dáveis. A Comissão
Estadual da Produção
Orgânica do Espírito
Santo (CPORG/ES)
criou uma cartilha
com o contato de 23
agricultores/ associa-

ções do setor.
Os consumidores

podem encomendar
cestas de alimentos
diretamente com os
produtores ou com os
empreendimentos agrí-
colas, e escolher retirar
em locais pré-definidos
ou receber em casa.
Cada fornecedor da
lista trabalha de uma
maneira.

A Secretaria da
Agricultura, Abasteci-
mento, Aquicultura e
Pesca (Seag) criou uma
cartilha informativa
com orientações im-
portantes para evitar a
proliferação do novo
Coronavírus (Covid-
19) em feiras livres do
Espírito Santo. Acesse
pelo site www.seag.es.-
gov.br.

A cartilha foi desen-
volvida em conjunto
com o Instituto Capi-
x a b a d e Pe s q u i s a
Assistência Técnica e
Extensão Rural (Inca-
per) e tem o apoio da
Secretaria da Agricul-
tura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca
(Seag).

Cartilha com orienta-
ções para prevenção

nas feiras livres

Por conta da restri-
ção de feiras livres em
alguns locais como
shoppings, por exem-

plo, os trabalhadores se
reinventaram para ga-
rantir o abastecimento
à população e também
a renda de suas famíli-
as.

Foto: divulgação/Seag

Os consumidores podem encomendar cestas de alimentos diretamente
com os produtores ou com os empreendimentos agrícolas

Seag
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Dietas com restrição podem contar
com produtos da agricultura familiar

“A banana tem muita
fibra, ajuda no trânsito
intestinal. O potássio
contribui no processo de
contração muscular, ela
tem vários elementos,
vitaminas, e é muito reco-
mendada para quem so-
fre com depressão, pro-
blemas pulmonares e de
pressão ar terial, por
exemplo”, acrescentou a
extensionista do Inca-
per.

A banana também é
utilizada em muitas rece-
itas que Cristiana Barbo-
sa prepara para a filha
Analice, de 5 anos. E pa-

ra dar uma cor mais atra-
tiva aos alimentos, ela
adiciona outras frutas,
como morango, laranja e
abacate. “Minha filha
tem alergia a corantes e
conservantes, então eu
busco alimentos que não
tenham estes ingredien-
tes”, explica a economis-
ta doméstico do Incaper.
Barbosa também com-
partilhou uma receita
que pode ser preparada
por quem come de tudo,
ou adaptada às restrições
de quem possui intole-
rância à lactose.

Angélica Carvalhais,
economista doméstico
do Incaper, compartilha
uma receita que tem a
biomassa de banana ver-
de como principal ingre-
diente. “A biomassa da
banana pode ser servida
em substituição ao glú-
ten, e ela pode originar
várias outras receitas,
como bolos, salgados,

pães, produção de fari-
nhas...”, lembra.

Os alimentos cultiva-
dos pelas famílias rurais
do Espírito Santo são
ingredientes versáteis,
que podem ser utilizados
tanto pelas pessoas que
podem comer de tudo
quanto por aquelas que
possuem alguma restri-
ção alimentar. E para
contribuir com o inter-
câmbio de informações
sobre produção e consu-
mo de alimentos saudá-
veis, o Instituto Capixa-
ba de Pesquisa Assistên-
cia Técnica e Extensão
Rural (Incaper) disponi-
biliza suas redes sociais
para o compartilhamen-
to de receitas de família,
especialmente neste pe-
ríodo em que ficar em
casa é tão importante.

Angélica Carvalhais
ensina a preparar a bio-
massa de banana verde e
uma coxinha de biomas-
sa. As receitas foram
apresentadas na 87° Se-
mana do Fazendeiro,
realizada pela Universi-
dade Federal de Viçosa.
“Compartilhar algo sau-
dável é disseminar boas
energias para o mundo.
É oferecer a si mesmo e
aos outros a possibilida-
de de uma nutrição me-
lhor, e isso implica em
saúde melhor, bem-estar
físico, emocional, psí-
quico, entre outros”, diz
a extensionista.

Versátil, a banana
pode ser consumida in
natura ou utilizada co-
mo ingredientes em di-
versos preparos. A bana-
neira é a fruteira de mai-
or importância econô-
mica e social do Espírito
Santo. Muitas famílias
rurais capixabas opta-
ram pelo cultivo de bana-
nas para diversificar a
produção. E o consumo
é tão grande que a bana-
na já foi apontada como
sendo a fruta mais con-
sumida no estado.

Biomassa de banana verde

Após a saída completa do vapor, retirar as bananas e descartar a água. Des-
cascar e amassar a polpa ainda quente ou passar no multiprocessador. Não é
recomendável o uso de liquidificadores pois a massa é muito pesada e pode quei-
mar o equipamento.

Lavar bem as bananas verdes com o auxilio de uma bucha (sem sabão) ou
escova. Colocar as bananas verdes (com casca) em uma panela de pressão com
água fervente, em quantidade suficiente para cobrir as bananas.

Assim que pegar pressão (começar a chiar), marcar 10 minutos e então desli-
gar a chama ou retirar a panela do fogo com cuidado. Deixe a pressão sair natu-
ralmente o que leva, aproximadamente 10 minutos. Esta etapa é importante pa-
ra finalizar o cozimento e economizar gás, lenha ou eletricidade, dependendo
do tipo de fogão utilizado.

- 1 colher (sopa) salsa
Modo de preparo:
Colocar o peito de frango para cozinhar com orégano e sal. Após cozido, adicio-
nar em uma panela o óleo, o caldo do frango que foi cozido, o sal, a biomassa e a
farinha de arroz, e levar ao fogo. Mexer bastante para não empelotar e deixar
cozinhando até o ponto de angu (aproximadamente 8 minutos). Depois da mas-
sa pronta, polvilhar uma bancada com polvilho azedo e amassar bastante por 3
minutos. Enrolar as coxinhas com a massa ainda quente, recheando-as com pei-
to de frango desfiado. Fritar ou assar, e servir.

- 1 xícara farinha de arroz
- 1 colher (sopa) polvilho azedo
- ½ colher (chá) sal

- 2 peitos de frango (pequenos) desfiados

Coxinha de biomassa de banana

- 1 colher (chá) orégano

- 1 xícara biomassa

- 1 colher (chá) sal

- 1 colher (sopa) óleo de soja

- 1 xícara caldo de frango

Ingredientes para o recheio:

Ingredientes para a massa da coxinha:

Ingredientes:

Sorvete de banana

10 colheres (sopa) cheias de leite em pó

- Dicas: Se for bater no liquidificador, tem que esperar que as bananas comecem
a descongelar e ir batendo aos poucos. Isso é porque a massa fica pesada para
liquidificador doméstico. Para dietas restritivas ao leite e/ou à lactose, o leite em
pó pode ser substituído por inhame cozido ou cru.

Bater bem no mix ou no liquidificador. Servir gelado
Modo de preparo:

3 bananas nanicas bem maduras congeladas

Seger prorroga período de inscrições do programa
Jovens Valores e recesso de estagiários

“No momento, devi-
do ao cenário de enfren-
tamento à pandemia do

novo Coronavírus, no-
vas contratações de esta-
giários estão suspensas.
Mas, é importante que
os estudantes façam a
inscrição, pois o banco
de dados formado neste
período será utilizado
pelo Estado em mo-
mento oportuno”, ex-
plicou a secretária de
Estado de Gestão e Re-
cursos Humanos, Leni-
se Loureiro.

Os estudantes já con-
tratados pelo programa
encontram-se em reces-
so, conforme estabeleci-
do pelo artigo 8º do De-
creto Nº 4601-R/2020.
O prazo, que encerraria
neste sábado (4), foi
prorrogado por mais 15
dias.

Antes da publica-
ção, os estudantes inte-
ressados em concorrer
às vagas de estágio do
Governo do Estado de-
veriam realizar seu ca-
dastro até o próximo
dia 08. O novo prazo
concede mais 22 dias
para efetuá-lo, exclusi-
va m e n t e p e l o s i t e
www.jovensvalores.es.-

gov.br.

“O Decreto divulga-
do pelo governador já
previa a possibilidade
de prorrogação do re-

cesso dos estagiários.
Essa medida é essencial
no combate à prolifera-
ção do Covid-19, pois
contribui para a redu-
ção da circulação e aglo-
meração de pessoas nas
repartições públicas e
possibilita que os jovens
mantenham o distanci-
amento social, como
orientado pelos órgãos
de saúde”, disse Lenise
Loureiro.

A Secretaria de Ges-
tão e Recursos Huma-
nos (Seger) publicou,
no Diário Oficial desta
sexta-feira (03), o Edital
Nº 005/2020, que pror-
roga as inscrições do
programa de estágio
Jovens Valores para 30
de abril, e a Portaria Nº
13-R, que estende o re-
cesso dos estagiários do

Poder Executivo Esta-
dual até 19 de abril. Além do Ensino Mé-

dio, o programa con-
templa cerca de 60 for-
mações de níveis Técni-
co e Superior. O estágio
tem carga horária de 20
horas semanais, bolsa
mensal no valor de R$
619,91, uniforme e vale-
transporte.

Versátil, a banana pode ser consumida in natura ou
utilizada como ingredientes em diversos preparos

Foto: divulgação

Incaper

Seger
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Crédito emergencial é tema de live do BNI ES

A linha de crédito
emergencial Bandes e
Banestes atende em-
presas de todos os por-
tes. O atendimento se-
rá feito de forma con-
junta por um comitê,
com analistas dos dois
bancos públicos esta-
duais. Serão operados
créditos. O canal prio-
ritário de atendimento
no site do Bandes é no
endereço bandes.-
com/emergencial.

O BNI Espírito San-
to realizará na próxi-
ma segunda-feira (06)
um encontro on-line
c o m o d i r e t o r -
presidente do Banco de
Desenvolvimento do
Espírito Santo (Ban-
des), Maurício Cézar
Duque, para apresen-
tar as linhas de crédito
emergencial operadas
pelo Bandes e Banes-
tes. A live acontecerá
às 15h, na plataforma
Zoom.

A apresentação on-
line é uma oportunida-
de para empresários de
todo o Espírito Santo
conhecerem melhor e
tirarem dúvidas sobre
as linhas de crédito dis-
poníveis, benefícios,

isenções de juros, op-
ções de reparcelamen-
to e outras ações para
auxílio à população

afetada economica-
mente pela pandemia
do novo Coronavírus
(Covid-19).

“O Bandes é parcei-
ro da economia capi-
xaba e, neste momen-
to, está fazendo uma

força-tarefa com toda
nossa equipe para pro-
porcionar ao empresá-
rio um atendimento

eficiente. O banco está
atento às demandas
sociais e nosso objetivo
é proporcionar às em-
presas os recursos ne-
cessários para que elas
possam se organizar
em um ambiente de
retração econômica
causado pela pande-
mia”, enfatiza Duque.

Técnicos do ELDR do Incaper de São Gabriel criam
grupo para manter agricultores locais informados

Em tempos de dis-
tanciamento social
por causa do novo Co-
ronavírus (Covid-19),
os agricultores são
b a s t a n t e a f e t a d o s
quando o assunto é
comercialização de
produtos e assistência
técnica. Tendo isso
em vista, os técnicos
do Instituto Capixaba
de Pesquisa, Assistên-
cia Técnica e Exten-
são Rural (Incaper)
têm buscado alternati-
vas para minimizar
esses efeitos.

O coordenador dis-
se ainda que está gos-
tando da experiência e
que planeja mantê-la
no futuro também. “A

gente cria uma rotina
de postagens. De ma-
nhã, postamos notíci-
as sobre a previsão do
tempo da região, sobre
a divulgação do preço
do café Conilon. À
tarde, postamos notí-
cias relevantes do me-
io agro, além de divul-
garmos as ações do
Incaper. Então, acho
esse um meio muito
importante pra levar
informação de quali-
dade para o agricultor
da região”, comentou.

“Fazemos parte de
um conselho munici-
pal e, por causa das
paralisações das fei-
ras, os agricultores
mandavam as infor-
mações no nosso gru-
po em um aplicativo
de mensagens. Só que
percebemos que as
informações muitas
vezes eram confusas,
às vezes faltava algu-
ma coisa. Então, tive
essa ideia pra poder
ajudá-los a comercia-
l i z a r a p r o d u ç ã o.
Além disso, passo tam-
bém informações so-
bre a melhor forma de
higienização e arma-
zenamento”, afirmou
Jozyellen Nunes.

A técnica do Escri-
tório Local de Desen-
vo l v i m e n t o Ru r a l
(ELDR) do Incaper de
Nova Venécia, Jozyel-
len Nunes, está ofere-
cendo aos agricultores
inseridos nos progra-
mas de comercializa-
ção do município, co-
mo trabalho remoto
pelo Incaper, a produ-
ção de arte digital para
organizar a comercia-
lização por meio das
redes sociais.

Em São Gabriel da
Palha, os técnicos do
ELDR do Incaper to-
maram a iniciativa de
abrir também um gru-
po em um aplicativo
de mensagens como
forma de poder man-
ter os agricultores loca-
is informados e passar
também informações
técnicas.

A técnica disse que
os produtores estão
gostando dessa nova
forma de comerciali-
zação. “Está ajudan-
do nas vendas. Os agri-
cultores dizem que
está facilitando na ho-
ra da entrega e é uma
nova forma de negó-
cio, já que antes os cli-
entes estavam acostu-

mados só com o mode-
lo de compra direta,
realizada nas feiras”,
explicou.

“A gente teve como

objetivo, ao abrir esse
grupo, estreitar rela-
ções com os produto-
res. Com as restrições
por causa do Corona-
vírus, é difícil chegar
até o agricultor para
prestar assistência téc-
nica. Então criamos
esse canal onde passa-
mos informações téc-
nicas e notícias rele-
vantes do meio agro.
No entanto, apenas os
técnicos do Incaper é
que postam, como
uma forma de organi-

zar o grupo e colocar o
que é de mais impor-
tante no momento. O
agricultor que quiser
tirar outro tipo de in-
formação, pode nos
procurar em uma con-
versa particular”, afir-
mou o Coordenador
ELDR São Gabriel da
Palha, Abel Lopes
Costa.

Bandes

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Incaper

Em tempos de distanciamento social por causa do novo Coronavírus (Covid-19), os agricultores
são bastante afetados quando o assunto é comercialização de produtos e assistência técnica

A apresentação on-line é uma oportunidade para empresários de todo o Espírito
Santo conhecerem melhor e tirarem dúvidas sobre as linhas de crédito disponíveis
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Caixa lançará na terça aplicativo
para cadastro em renda emergencial

O ministro cobrou a
união de prefeitos, gover-
nadores, Executivo fede-
ral, Legislativo e Judiciário
para andar com as medi-

das. Em relação à necessi-
dade da aprovação da pro-
posta de emenda à Consti-
tuição do orçamento de
guerra para a liberação do
benefício, o ministro disse
que a ala jurídica do Minis-
tério da Economia tinha
dado aval para o início do
pagamento, mas que a ala
econômica da pasta tinha
receio de que o descumpri-
mento da regra de ouro,
que proíbe a emissão de
dívida pública para gastos
correntes, prejudicasse o
governo, mesmo com o
ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Ale-
xandre de Moraes, tendo
autorizado os gastos ex-
tras.

Ele lembrou que, no
caso do saque imediato do
Fundo de Garantia do
T e m p o d e S e r v i ç o
(FGTS), um terço dos 60
milhões de pagamentos foi
feito por aplicativo. Para
Guimarães, o índice deve
ser semelhante com o novo
benefício emergencial.

Bolsa Família

Guedes destacou que,
em três semanas, o gover-
no saiu de zero para cerca
de R$ 800 bilhões em pro-
gramas de enfrentamento
à pandemia do noovo coro-
navírus e de manutenção
dos empregos. A conta,
que envolve não apenas

gastos novos, mas anteci-
pações de despesas, adia-
mento de tributos e rema-
nejamentos, está, segundo
o ministro, em 3,4% do
Produto Interno Bruto
(PIB, soma dos bens e dos
serviços produzidos). “Ne-
nhum país emergente fez
uma movimentação tão
rápida de liberação de re-
cursos como o nosso. A
implementação está no
mesmo ritmo dos Estados
Unidos, um país que tem
experiências com catástro-
fes”, declarou.

Desafio

O ministro da Cidada-
nia, Onyx Lorenzoni, in-
formou que só precisarão
se inscrever no aplicativo
microempreendedores
individuais (MEI), traba-
lhadores que contribuem
com a Previdência Social
como autônomos e traba-
lhadores informais que
não estejam inscritos no
Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Gover-
no Federal. Caso o traba-
lhador esteja inscrito no
cadastro único, o aplicati-
vo avisará no momento em

que ele digitar o número
do Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF).

Para o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, que
participou da apresenta-
ção, o grande desafio do
governo não consiste em
eventuais atrasos na apro-
vação de medidas, mas na
própria montagem da lo-
gística. “Não são um ou
dois dias de atraso ou de
antecipação. Desde que
começamos a formular o
programa, o grande desa-
fio é a logística de entrega.
É um cronograma quase
físico de capturar os cadas-
tros. Não é a aprovação
que vai mudar o cronogra-
ma físico”, destacou.

O ministro da Cidada-
nia lembrou que o benefí-
cio de março do Bolsa Fa-
mília terminou de ser pago
no último dia 30. Para ele,
o pagamento do novo bene-
fício a essas famílias antes
do dia 16 complicaria o
trabalho do governo fede-
ral, que ainda está consoli-
dando a base de dados, de
separar os grupos de bene-
ficiários.

“A lei cria uma série de
regras. Temos de fazer fil-
tragem da base de dados.
O que acontece? A base já
existe. O maior desafio
está nas pessoas que não
estão em base nenhuma,
por isso criamos a solução
via aplicativo, internet e
central de telefones”, ex-
plicou o presidente da Cai-

xa.

Os beneficiários do
Programa Bolsa Família
não precisarão baixar o
aplicativo. Segundo Lo-
renzoni, eles já estão ins-
critos na base de dados e
poderão, entre os dias 16 e
30, escolherem se recebe-
rão o Bolsa Família ou a
renda básica emergencial,
optando pelo valor mais
vantajoso.

O presidente da Caixa,
Pedro Guimarães, anunci-
ou que o banco lançará
outro aplicativo, exclusivo
para o pagamento da ren-
da básica. O benefício será
depositado em contas pou-

pança digitais, autorizadas
recentemente pelo Conse-
lho Monetário Nacional, e
poderá ser transferido para
qualquer conta bancária
sem custos. Segundo ele, o
calendário de pagamentos
será anunciado na próxi-
ma semana, depois de o
banco conhecer o tama-
nho da população apta a
receber a renda básica
emergencial.

O próprio aplicativo
avaliará se o trabalhador
cumpre os cerca de dez
requisitos exigidos pela lei
para o recebimento da ren-
da básica. O pagamento
poderá ser feito em até 48
horas depois que a Caixa
Econômica receber os da-
dos dos beneficiários, mas
o presidente do banco não
se comprometeu em apre-
sentar uma data específica.
Quem não tem conta em
bancos poderá retirar o
benefício em casas lotéri-
cas.

A partir da próxima
terça-feira (7), dezenas de
milhões de brasileiros po-
derão baixar um aplicativo
lançado pela Caixa Econô-
mica Federal que permitirá
o cadastramento para rece-
berem a renda básica emer-
gencial, de R$ 600 ou de
R$ 1,2 mil para mães solte-
iras. O banco também lan-
çará uma página na inter-
net e uma central de aten-
dimento telefônico para a
retirada de dúvidas e a rea-
lização do cadastro.

Segundo Guimarães, o
decreto que regulamenta a
lei que instituiu o benefício
será finalizado hoje, mas
ele não informou se o texto
será publicado ainda nesta
sexta-feira (3) ou no início
da próxima semana. Na
segunda-feira (6), a Caixa
Econômica detalhará o
funcionamento dos dois
aplicativos.

Fiocruz indica desaceleração em
casos de síndrome respiratória aguda

O InfoGripe apresen-
tou, no período de 22 a 28
de março, desaceleração
na taxa de crescimento
do número de casos da
SRAG no Brasil, ainda
que a quantidade conti-
nue muito elevada, bem

acima do padrão históri-
co. Na semana epidemio-
lógica de 22 a 28 de mar-
ço, os casos estimados da
s í n d r o m e f o r a m d e
5.992, aumento de 7%
em relação à semana epi-
demiológica anterior, de
15 a 21 de março, com
5.624 casos.

O coordenador do
InfoGripe ressalta que as
medidas de isolamento
não podem ser afrouxa-
das neste momento. “Ain-
da estamos em uma situ-
ação preocupante. Te-
mos que continuar as
adesões massivas ao iso-
lamento social”.

Segundo a Fiocruz,
houve também uma mu-
dança no perfil etário dos

casos registrados, que
nos anos anteriores cos-
tumava ser de predomi-
nância de crianças com
menos de 2 anos, passan-
do agora para indivíduos
de mais de 60 anos, uma

faixa que está associada a
casos mais graves do no-
vo coronavírus. Segundo
o coordenador do InfoG-
ripe, essa mudança pode
estar relacionada à covid-
19.

Novos dados do siste-
ma InfoGripe, da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), indicam que o rit-
mo de aumento nos casos
da Síndrome Respirató-
ria Aguda Grave (SRAG)
pode ter desacelerado na
última semana. Essa sín-
drome pode ser causada
por diversos vírus como o
novo coronavírus (covid-
19) e a influenza.

Segundo o pesquisa-
dor do Programa de Com-
putação Científica da
Fiocruz, Marcelo Go-
mes, que coordena o
InfoGripe, as duas sema-
nas epidemiológicas ante-
riores tinham apresenta-
do crescimento expressi-
vo no número estimados
de casos de SRAG, com
aumentos de 122% e
162%, respectivamente.

Gomes diz que os
dados sugerem desacele-
ração no número de ca-
sos da síndrome respira-
tória que tanto podem ser
reflexo das medidas de
isolamento social, reco-
mendadas pela Organi-
zação Mundial da Saúde
(OMS) e adotadas pelos
estados brasileiros em
meados de março, quan-
to do atraso na atualiza-
ção das notificações nos
bancos de dados que abas-
tecem o InfoGripe pelas
equipes nas unidades
básicas de saúde.

“Neste momento, a
gente não pode afirmar

que é exclusivamente em
função das medidas de
isolamento social que
houve essa desacelera-
ção. Pode ser isto. Mas
pode ser também o atraso
maior na inserção de da-
dos. E pode ser a combi-
nação desses dois fato-
res”, disse Gomes.

Desaceleração

Agência Brasil
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O InfoGripe apresentou, no período de 22 a 28 de
março, desaceleração na taxa de crescimento do
número de casos da SRAG no Brasil

O próprio aplicativo avaliará se o trabalhador
cumpre os cerca de dez requisitos exigidos
pela lei para o recebimento da renda básica
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Ministério da Saúde dá dicas para
confecção de máscaras caseiras

Além de eficiente, é
um equipamento sim-
ples, que não exige gran-
de complexidade na sua
produção e pode ser um
grande aliado no comba-
te à propagação do coro-
navírus no Brasil.

Desde o início da
pandemia provocada
pelo coronavírus, uma
corrida mundial em bus-
ca de máscaras de prote-
ção fez com que elas su-
missem das prateleiras.

O Ministério da Saú-
de elaborou algumas
orientações para que a
população faça as más-
caras com os materiais
que têm em casa.

A confecção de más-
caras caseiras tem se tor-
nando um fenômeno
mundial e qualquer cida-
dão pode fazer a sua em
casa. Diante disso, o Mi-
nistério da Saúde vai
lançar uma campanha
digital pela mobilização
da população para fabri-
car as próprias máscaras
de pano.

Para ser eficiente co-
mo uma barreira física, a
máscara caseira precisa
seguir algumas especifi-

cações, que são simples.
É preciso que a máscara
tenha pelo menos duas
camadas de pano, ou
seja dupla face. E mais
uma informação impor-
tante: ela é individual.
Não pode ser dividida
com ninguém.

“Máscaras de pano
para uso comunitário
funcionam muito bem e
não são caras de fazer.
Porque, agora, é lutar
com as armas que a gen-
te tem. Não adianta a
gente lamentar que a
China não está produ-
zindo. Vamos ter que
criar as nossas armas, e
elas serão aquelas que
nós tivermos”, comple-
tou Mandetta.

As máscaras caseiras
podem ser feitas em teci-
do de algodão, tricoline,
TNT ou outros tecidos,
desde que desenhadas e
higienizadas correta-
mente. O importante é
que a máscara seja feita
nas medidas corretas
cobrindo totalmente a
boca e nariz e que este-
jam bem ajustadas ao
rosto, sem deixar espa-
ços nas laterais.

“Você pode fazer
uma máscara ‘barreira’
usando um tecido gros-
so, com duas faces. Não
precisa de especifica-
ções técnicas. Ela faz
uma barreira tão boa
quanto as outras másca-
ras. A diferença é que ela
tem que ser lavada pelo

próprio indivíduo para
que se possa manter o
autocuidado. Se ficar
úmida, tem que ser tro-
cada. Pode lavar com
sabão ou água sanitária,
deixando de molho por
cerca de 20 minutos. E
nunca compar t i lhar,
porque o uso é individu-
al”, explica o ministro
da Saúde, Luiz Henri-
que Mandetta.

A máscara deve ser usada por cerca de duas horas. Depois desse tempo, é preciso tro-
car. Então, o ideal é que cada pessoa tenha pelo menos duas máscaras de pano;

SAIBA COMO FAZER A SUA MÁSCARA

Também é importante ter elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo
da nuca. Desse jeito, o pano estará sempre protegendo a boca e o nariz e não restarão
espaços no rosto;

Para cumprir essa missão de proteção contra o coronavírus, serve qualquer pedaço de
tecido, vale desmanchar aquela camisa velha, calça antiga, cueca, cortina, o que for.

Chegando em casa, lave as máscaras usadas com água sanitária. Deixe de molho por
cerca de dez minutos;

Use a máscara sempre que precisar sair de casa. Saia sempre com pelo menos uma
reserva e leve uma sacola para guardar a máscara suja, quando precisar trocar;

Mas atenção: a máscara serve de barreira física ao vírus. Por isso, é preciso que ela
tenha pelo menos duas camadas de pano, ou seja, dupla face;

Foto: divulgação

Amáscara deve ser usada por cerca de duas
horas. Depois desse tempo, é preciso trocar

Ministério da Saúde

CLA$$IFICADOS
Editais, Comunicados, Atas, Relatórios, Balancetes 27 3117-1030jornalhojenoticias@hotmail.com

Comprando, vendendo ou trocando! Anuncie conosco 27 3117-1030jornalhojenoticias@hotmail.com

COMUNICADO

Leia-se: BIL AUTOPEÇAS EIRELI com 15% (quinze por cento)
de desconto no lote 04.

GILFARLEI PETRI
Pregoeiro Oficial/PM/ViVa

ERRATA – RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº

008/2020

Vila Valério, 03 de abril de 2020.

O Município de VILA VALÉRIO/ES, torna pública a ERRATA
referente ao edital de Pregão Presencial nº 008/2020,
publicado no dia 03/04/2020. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS
para eventuais contratações de empresas especializadas na
prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e
corretiva nas áreas de mecânica em geral, elétrica, eletrônica,
capotaria, vidraçaria, borracharia, al inhamento,
balanceamento, lanternagem, pintura, serviços de ar
condicionado (incluindo higienização, reposição de gás, bem
como troca dos filtros), troca de óleo e lubrificantes,
equipamentos auxiliares, e demais serviços que ser fizerem
necessários, com fornecimento de peças e acessórios genuínos
ou originais, de 1ª linha, no s veículos e máquinas que
compõem a frota da Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES.
Onde se lê: BIL AUTOPEÇAS EIRELI com 16% (dezesseis por
cento) de desconto no lote 04.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

ELOIR CARLOS AHNERT

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

RENAN MARCELO DEALBUQUERQUE e MIRIAN FREGONA

Faço saber que pretendem casar-se:

03 de abril de 2020.

RENAN MARCELO DE ALBUQUERQUE, nacionalidade brasileira, profissão

autônomo, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil divorciado, natural

de Vitória-ES, residente e domiciliado na 203 Grove Road, Londres, Reino Unido

e MIRIAN FREGONA, nacionalidade brasileira, profissão administradora, com

vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteira, natural de São Gabriel da

Palha-ES, residente na 203 Grove Road, Londres, Reino Unido e domiciliada na

Rua Santo Eduardo, 199, Santa Terezinha em São Gabriel da Palha-ES.

Oficial do Registro Civil

jornalhojenotícias@hotmail.com

27 3117-1030

Compre, venda e troque!Compre, venda e troque!

NO
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Secretaria da Saúde lança editais para
contratação de 2 mil profissionais

A iniciativa tem co-
mo finalidade o enfren-
tamento da Calamida-
de de Saúde Pública e
Estado de Emergência
decorrentes do novo
Coronavírus (COVID-
19), com base no Art.
2º, inciso I da Lei Com-
p l e m e n t a r N º
809/2015 e Lei Com-
p l e m e n t a r N º

946/2020.
As contratações te-

rão em três etapas: ins-
crição e classificação;
comprovação dos re-
quisitos e experiência
profissional; formaliza-
ção de contrato. A Sesa
dará ampla divulgação
às etapas por meio de
publicações no site
www.selecao.es.gov.br.

Outras informações
podem ser adquiridas
pelo e-mail processose-
le t ivo@ saude.es.-
gov.br.

A Secretaria da Saú-
de (Sesa) lançou, nesta
sexta-feira (3), três edi-
tais para processo sele-
tivo simplificado de
contratação emergen-
cial em regime de de-
signação temporária,
com formação de ca-
dastro de reserva, para
o cargo de médico, ou-
tros cargos de nível su-
perior e outros de nível
médio e técnico. As
inscrições serão exclu-

sivamente pelo site
( w w w. s e l e c a o. e s .-
gov.br) e vão até a pró-
xima segunda-feira (6),
ao meio-dia.

Pesquisa sobre coronavírus
indica baixa consciência da crise

Sobre medidas pre-
ventivas que estão to-
mando, 86,8% disse-
ram que não vão a gran-

des eventos; 86,4% res-
ponderam que lavam
as mãos frequentemen-
te; e 80,5% que evitam
lugares com ventilação
precária ou com aglo-
meração de pessoas,
assim como locais on-
de pessoas conversam
próximas umas das
outras.

O grupo conduziu
uma pesquisa online,
no fim do mês de mar-
ço, com 11 mil pessoas

com idade entre 20 e 69
anos.

Perguntadas sobre
o que estão fazendo
para se proteger contra
o vírus, 76,4% respon-
deram que estão to-
mando algumas medi-
das, enquanto, 4,5%
disseram que não estão
fazendo nada. A taxa
de pessoas que tomam
medidas preventivas é
mais alta entre os ido-
sos e mais baixa entre
aquelas na faixa dos 20
anos.

A pesquisa também
revela que somente
41,5% disseram que
sabem a quem consul-
tar e que meios de
transporte usar quan-
do adoecem. Apenas
26,3% responderam
que evitam contato
com pessoas idosas.

Pesquisa realizada
por uma equipe lidera-
da pela professora Mu-
to Kaori, do Instituto
de Ciências Médicas
da Universidade de
Tóquio, mostra que a
maioria das pessoas
toma medidas contra o
coronavírus, como la-
var as mãos, mas so-
mente cerca de 40%
sabem como proceder
em caso de se infecta-
rem com o vírus.

Vasco pode ter redução de receitas se quarentena passar de maio

Outra medida vai
mudar drasticamente o
dia a dia do Vasco. O
clube deixará de trei-
nar no CT do Almiran-
te e vai voltar a fazer as
atividades em São Ja-
nuário. O centro de
treinamento em Var-
gem Pequena, na zona
oeste do Rio de Janei-
ro, é alugado e, com
isso, Alexandre Cam-
pello espera reduzir
custos e investir no no-
vo CT próprio do clu-
be.

A expectativa de
Alexandre Campello é
inaugurar o novo CT
entre o fim de junho e
início de julho. Assim,
o futebol do Vasco fica-
ria afastado da parte
administrativa, em São
Januário. Isso significa

mais paz para o técnico
Ramon Menezes co-
mandar a equipe em
um ano de eleições do
Cruzmaltino.

O presidente do Vas-
co explicou quais seri-
am as medidas para
tentar diminuir o preju-
ízo financeiro do clube

“Uma das possibili-

dades é trabalhar com
a redução dos venci-
mentos, quer seja de
atleta, quer seja da co-
missão técnica. Nós
estamos trabalhando
junto ao poder público
com a suspensão de
pagamentos de tribu-
tos e de obrigações.
Junto às entidades ban-
cárias pedindo a pror-
rogação dos prazos,
renegociando uma sé-
rie de compromissos e
estamos tentando bus-
car receitas alternati-
vas. Esse é o trabalho
que tem sido feito no
sentido de minimizar o
efeito econômico e es-
portivo dessa epide-
mia, mas, certamente,
algumas decisões só
poderão ser tomadas a
partir do momento em
que ficar definido a vol-

ta das atividades”.

O presidente do Vas-
co, Alexandre Campel-
lo, abriu o jogo sobre o
as medidas que o clube
vem tomando em rela-
ção à pandemia do no-
vo coronavírus (covid-
19) e à preparação para
o restante da tempora-
da de 2020. Atletas e

funcionários ganha-
ram férias até o dia 20
de abril, porém o retor-
no às atividades vai
depender de como esta-
rá a propagação da co-
vid-19.

“Se o futebol voltar
a partir de maio, nós
temos a possibilidade
de cumprir com todo o
calendário do futebol
até o final do ano en-
tendendo que, em fun-
ção das férias, as ativi-
dades vão avançar pelo
mês de dezembro até
próximo do Natal. Se,
por outro lado, essa
paralisação permane-
cer nos meses de junho
ou julho, isso provavel-
mente trará um impac-
to muito grande nas
competições com a pos-
sibilidade real de perda
de receitas”.

Se a paralisação en-
trar no mês de maio,
Campello prevê difi-
culdades financeiras
para o Gigante da Coli-

na.

Sobre a escolha do
novo treinador, Ale-
xandre Campello justi-
ficou que há incerteza
em trazer alguém de
fora, uma vez que, se-
gundo o presidente,
nem todo técnico es-
trangeiro deu certo no
Brasil. Além disso, não
gostaria de contratar
um brasileiro que não
tenha nome “de peso”.
Campello elogiou Ra-
mon, lembrou que é
muito estudioso, atua-
lizado, conhece pro-
fundamente o Vasco e
vem demonstrando
sua capacidade dentro
do clube como auxili-
ar-técnico.

Agência Brasil
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O grupo conduziu uma pesquisa online, no fim do mês de
março, com 11 mil pessoas com idade entre 20 e 69 anos

As inscrições serão exclusivamente pelo site (www.selecao.es.gov.br)
e vão até a próxima segunda-feira

Sesa Agência Brasil

Se a paralisação entrar no mês de
maio, Campello prevê dificuldades
financeiras para o Gigante da Colina
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